
BIZOTTSÁG
16. CÍM — SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

16. CÍM

SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

16 01. FEJEZET — A SAJTÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKA TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Az 1. 2. 3. és 5. tételcsoport részletezése az XX 01. fejezetben található

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT 2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

16 01. A SAJTÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI
POLITIKA TERÜLETÉHEZ KAPCSO-
LÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

16 01 01. A sajtó- és tájékoztatási politika
területén aktív állományban foglal-
koztatott alkalmazottakkal kapcso-
latos kiadások

16 01 01 01. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazga-
tóság székhelyén aktív állományban
foglalkoztatott alkalmazottakkal kap-
csolatos kiadások 5 49 828 963 (1) 45 964 284 (2) 41 906 982,58

16 01 01. tételcsoport – Részösszeg 49 828 963 45 964 284 41 906 982,58

16 01 02. A sajtó- és tájékoztatási politika
területén foglalkoztatott külső sze-
mélyzettel kapcsolatos kiadások és
egyéb igazgatási kiadások

16 01 02 01. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazga-
tóság székhelyén foglalkoztatott
külső személyzet 5 7 688 020 7 015 340 5 006 782,69

16 01 02 03. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazga-
tóság képviseleti irodáiban foglalkoz-
tatott helyi személyzet 5 10 420 000 9 465 000 8 364 712,86

16 01 02 11. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazga-
tóság székhelyéhez kapcsolódó egyéb
igazgatási kiadások 5 3 401 278 (3) 3 028 685 (4) 2 604 213,44

16 01 02. tételcsoport – Részösszeg 21 509 298 19 509 025 15 975 708,99

16 01 03. Ingatlanra fordított és járulékos
kiadások a sajtóügyi és tájékozta-
tási szakpolitika területén

16 01 03 01. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazga-
tóság székhelyének ingatlanra fordí-
tott és járulékos kiadásai 5 13 436 356 11 910 906 10 052 288,19

16 01 03 03. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazga-
tóság képviseleti irodáinak ingatlanra
fordított és járulékos kiadásai 5 24 600 000 21 556 000 15 048 786,53

16 01 03. tételcsoport – Részösszeg 38 036 356 33 466 906 25 101 074,72

(1) 90 956 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 218 157 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(3) 13 364 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(4) 6 611 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

16 01. FEJEZET — A SAJTÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKA TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT 2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

16 01 04. A sajtó- és tájékoztatási politika
területén végzett tevékenységekre
vonatkozó támogatási kiadások

16 01 04 01. Az Európai Unióval kapcsolatos álta-
lános tájékoztatási tevékenység –
Igazgatási kiadások 3 180 000 180 000

16 01 04 02. Tájékoztatási irodák – Igazgatási kia-
dások 3 325 000 292 500

16 01 04 03. „Prince” (tájékoztatási program az
európai polgárok számára) – Egyedi
politikákkal kapcsolatos tájékoztatási
tevékenységek – Igazgatási kiadások 3 2 560 000 2 592 000

16 01 04 04. Kommunikációs tevékenység – Igaz-
gatási kiadások 3 1 400 000 1 400 000

16 01 04. tételcsoport – Részösszeg 4 465 000 4 464 500

16 01. Fejezet – Összesen 113 839 617 103 404 715 82 983 766,29
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

16 01. FEJEZET — A SAJTÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKA TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 01. A sajtó- és tájékoztatási politika területén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

16 01 01 01. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság székhelyén aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

49 828 963 (1) 45 964 284 (2) 41 906 982,58

(1) 90 956 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 218 157 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.

16 01 02. A sajtó- és tájékoztatási politika területén foglalkoztatott külső személyzettel kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási
kiadások

16 01 02 01. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság székhelyén foglalkoztatott külső személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

7 688 020 7 015 340 5 006 782,69

16 01 02 03. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság képviseleti irodáiban foglalkoztatott helyi személyzet

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

10 420 000 9 465 000 8 364 712,86

Megjegyzések

Korábbi 16 01 02 03. és XX 01 01 01. tétel (részben)

Ez az előirányzat a Közösségen belüli képviseleti irodákban alkalmazott helyi személyzet javadalmazásának, az átalánydíjas túl-
órának, valamint az intézmény társadalombiztosítási járulékainak a fedezésére szolgál.

Jogalap

Az egyéb alkalmazottak foglalkoztatási feltételei és különösen a 4. cikk és a IV. címsor.

16 01 02 11. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság székhelyéhez kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

3 401 278 (1) 3 028 685 (2) 2 604 213,44

(1) 13 364 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
(2) 6 611 EUR összegű előirányzat a 31 01. fejezetben szerepel.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

16 01. FEJEZET — A SAJTÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKA TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 03. Ingatlanra fordított és járulékos kiadások a sajtóügyi és tájékoztatási szakpolitika területén

16 01 03 01. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság székhelyének ingatlanra fordított és járulékos kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

13 436 356 11 910 906 10 052 288,19

16 01 03 03. A Sajtó- és Tájékoztatási Főigazgatóság képviseleti irodáinak ingatlanra fordított és járulékos kiadásai

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

24 600 000 21 556 000 15 048 786,53

Megjegyzések

Korábbi 16 01 03 03. és XX 01 03 01. tétel (részben)

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

– az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérleti és lízingdíjait, valamint a konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok
és parkolási lehetőségek bérleti díját,

– az intézmények által igénybe vett épületekkel vagy épületrészekkel kapcsolatos biztosítási díjak fizetése,

– víz-, gáz-, áram és fűtési díjak,

– az épületek, liftek, központi fűtési és légkondicionáló berendezések stb. jelenleg hatályos szerződések alapján számított kar-
bantartási költségei; a rendszeres takarítások során keletkező költségeket, a karbantartáshoz szükséges termékeket, mosó-
szereket, mosodai és vegytisztítói termékeket stb., továbbá a helyiségek festési költségeit, a javítási költségeket, valamint a
karbantartási műhelyek által használt anyagok költségeit,

– az épületek kialakítását, pl. a helyiségek elválasztásához és a műszaki berendezések átalakításához szükséges munkálato-
kat, valamint a zárakkal, elektromos berendezésekkel, a vízvezetékekkel, festéssel, padlóburkolással kapcsolatos munkákat
stb.,

– a szükséges berendezések költségét,

– a személyek és épületek biztonságával kapcsolatos költségeket mind az egészség és a személyi biztonság tekintetében, mind
pedig a személyek és az anyagi javak fizikai és anyagi védelmével kapcsolatban. Ezek közé a költségek közé tartoznak pél-
dául a tűzoltó berendezés beszerzésének, bérlésének és karbantartásának, a tűzjelző berendezések cseréjének és a kötelező
ellenőrzéseknek a költségei, valamint az épületek őrzésével és a biztonsági berendezések karbantartásával kapcsolatos szer-
ződések költségei, valamint kisebb berendezési tételek beszerzésének a költségei,

– az épületekkel kapcsolatos költségek, különös tekintettel a több bérlővel rendelkező épületek kezelési díjára, a helyiségek
felmérésére, valamint a kényelmi berendezések (szemétgyűjtés stb.) díjára,

– a helyiségekkel kapcsolatos nagyobb felújítási műveletek műszaki tanácsadási díjai,

– a műszaki berendezések, felszerelési tárgyak, bútorok és gépjárművek beszerzésére, bérlésére és karbantartására vonatkozó
költségek,

– a könyvek, dokumentumok és más nem időszaki kiadványok beszerzésének, a meglévők frissítésére, a könyvkötészetre,
valamint az elektronikus azonosító berendezésre fordított költségek,

– az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos lapok, parlamenti dokumentumok, külkereskedelmi statisztikák, hírügynökségi jelen-
tések és különböző egyéb szakkiadványok előfizetésére vonatkozó költségek,

– az elektronikus információs szolgáltatásokhoz és a külső adatbázisokhoz való hozzáférés és előfizetés költségei, valamint
az elektronikus média (CD ROM-ok stb.) beszerzési költségei,

– az ilyen információkhoz való hozzáféréshez szükséges képzés és támogatás költségei,
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

16 01. FEJEZET — A SAJTÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKA TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 03. (folytatás)

16 01 03 03. (folytatás)

– a szerzői jogdíjak,

– papír és más hivatali kellékek beszerzésének költségei,

– a biztosítási díjak,

– a munkaanyagok költségei,

– a belső ülések költségei,

– a karbantartási munkákkal és hivatali költözésekkel kapcsolatos költségek,

– a személyzeti szabályzat előírásai alapján felmerülő egészségügyi költségek,

– az étkezőhelyiségek felszerelésével, karbantartásával és működésével kapcsolatos költségek,

– egyéb működési költségek,

– a postai és kézbesítői díjak,

– a távközlési előfizetési és forgalmi díjak,

– a távközlési berendezések vásárlásával és telepítésével kapcsolatos költségek,

– a Közösség hivatalai által használt informatikai berendezések költségei, különösen a tájékoztatási és irányítási rendszerek,
a hivatali munka automatizálásához szükséges infrastruktúra, a személyi számítógépek, szerverek és a velük kapcsolatos
infrastruktúra, a perifériák (printerek, szkennerek), irodai berendezések (fénymásolók, faxgépek, írógépek, diktafonok stb.),
valamint a hálózatok általános költségei, a felhasználók részére nyújtandó támogatás és segítség költségei, az informatikai
képzések és a berendezések leszerelésének költségei,

– az épületek vásárlásával vagy vásárlási opció melletti bérlésével kapcsolatos költségek.

Ez az előirányzat a Közösség területén felmerülő költségek fedezésére szolgál, kivéve a Közös Kutatási Központ helyszíneinek
költségeit, amelyek céljára a kiadásokat a megfelelő cím 01 05. tételcsoportja alatt kell elszámolni. A Közösség területén kívül
felmerülő hasonló költségeket a megfelelő cím 01 03 02. tétele alatt számolják el.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontjai szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 20 000 euro.

16 01 04. A sajtó- és tájékoztatási politika területén végzett tevékenységekre vonatkozó támogatási kiadások

16 01 04 01. Az Európai Unióval kapcsolatos általános tájékoztatási tevékenység – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

180 000 180 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd 16 02 02., 16 03 01. és 16 04 02. tételcsoport.
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BIZOTTSÁG
16. CÍM — SAJTÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

16 01. FEJEZET — A SAJTÓ- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI POLITIKA TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK (folytatás)

16 01 04. (folytatás)

16 01 04 02. Tájékoztatási irodák – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

325 000 292 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd 16 05 01. tételcsoport.

16 01 04 03. „Prince” (tájékoztatási program az európai polgárok számára) – Egyedi politikákkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek –
Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

2 560 000 2 592 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd a 01 02 04., 18 08 01., 19 11 03., 22 04 01 és 25 03 02. tételcsoport.

16 01 04 04. Kommunikációs tevékenység – Igazgatási kiadások

Számadatok (Nem differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

1 400 000 1 400 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e tétel alá tartozó program vagy intézkedések céljainak eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányokkal,
szakértői találkozókkal, tájékoztatásokkal és kiadványokkal kapcsolatos kiadások, valamint bármely más olyan műszaki és igaz-
gatási jellegű kiadás fedezésére szolgál, amelyekhez nem kapcsolódnak olyan hatósági feladatok, amelyeket a Bizottság eseti jel-
legű szolgáltatási szerződések keretében kiszervezett amiatt, hogy a következő években a műszaki támogatási hivatalok szer-
ződései lejárnak.

Jogalap

Lásd 16 02 03., 16 03 02 és 16 04 03. tételcsoport.
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